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دور المحاماة في مكافحة الإرهاب

الموقف الأميركي
من الأزمة ال�سعودية -الإيرانية
} حميدي العبدالله
كان الفتا ً الموقف األميركي من التدهور الجديد الذي طرأ على
العالقات السعودية -اإليرانية ،وبديهي أن تلحق الدول األوروبية
بالموقف األميركي ،ألنّ الحكومات األوروبية لم تعتد في تاريخها،
تصب في
أي مواقف ال
ما بعد الحرب العالمية الثانية ،على اعتماد ّ
ّ
منسقة معها مسبقاً.
مصلحة الواليات المتحدة أو ال تكون ّ
الالفت في الموقف األميركي هو عدم إق��دام الواليات المتحدة
على إدانة إيران والوقوف إلى جانب حليفتها الوثيقة المملكة العربية
السعودية ،التي كانت هي األخرى منذ الحرب العالمية الثانية حليفا ً
ال يشكك بوالئه.
وعلى الرغم من أنه ال يمكن استبعاد احتمال أن تكون الواليات
شجعت السعودية على التصعيد مع إي��ران ألسباب
المتحدة قد ّ
عديدة بينها وأب��رزه��ا ضمان استمرار احتياج السعودية للدعم
األميركي ،إال أنّ موقف واشنطن الدّاعي إلى ضبط النفس ،وحتى
إج ��راء ات �ص��االت ب��وزي��ري خ��ارج�ي��ة إي ��ران وال�س�ع��ودي��ة ،والطلب
إليهما عدم تصعيد الموقف ،ش ّكل مفاجأة ًكبيرة ،ودعا الكثيرين
إلى التساؤل عن أسباب هذا الموقف الذي لم يكن متوقعا ً من قبل
واشنطن؟
ال شك في أنّ مصالح الواليات المتحدة هي التي دفعتها إلى اتخاذ
هذا الموقف الذي ش ّكل حدثا ً غير مسبوق في العالقات اإليرانية –
ّ
صف الدول
األميركية ،حيث كانت الواليات المتحدة دائما ً تقف في
التي تناهض إيران.
ال�م��وق��ف األم �ي��رك��ي ال�ج��دي��د ه��و ث �م��رة م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د االتفاق
النووي ،إذ من المعروف أنّ الواليات المتحدة ال تسعى فقط إلى
إنهاء المواجهة المباشرة والمفتوحة مع إي��ران ،بل تتطلع أيضا ً
إلى أن يكون لها مصالح داخل إي��ران ذاتها ،مصالح تحفظ حصة
لشركائها واستثماراتها في إيران في مرحلة ما بعد إنهاء الحصار
والعقوبات.
ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة وب�ي�ن�ه��ا ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ت�ع��ان��ي م��ن رك��ود
اقتصادي مستم ّر منذ فترة غير قصيرة ،وقد فشلت ك ّل محاوالت
الخروج من هذا الركود الذي كان واحدا ً من أسبابه الجوهرية تزايد
عدد الدول المنتجة الطامحة إلى أخذ حصة في األسواق الدولية ،بل
إنّ بعض الدول فيما ُيس ّمى مجموعة األسواق الناشئة باتت تنافس
الحكومات الغربية حتى على مستوى االستثمار.
إي��ران ساحة واع��دة بالنسبة لالقتصاد العالمي ،ألنّ كثيرا ً من
مسارات نم ّوها جرى تعطيلها أو إعاقتها بسبب الحصار والعقوبات
االقتصادية ،واليوم بعد زوال العقوبات وإنهاء الحصار ،بديهي أن
يستعيد االقتصاد اإليراني مسيرة النمو ،ويحتاج إلى استثمارات
كبيرة ،وهذا ما تتطلع إليه الشركات األميركية ،شأنها شأن شركات
أي تدهور جديد في العالقات األميركية
عالمية كثيرة ،ومن هنا فإنّ ّ
 اإليرانية سيش ّكل عائقا ً أمام الشركات األميركية ،ويتيح فرصةأكبر لمنافساتها الدولية األخ��رى ،بما في ذلك الشركات الغربية،
وهذا ما ال تريده اإلدارة األميركية ،ولهذا كان موقفها األخير من
األزمة الجديدة بين الرياض وطهران.

التحالفات الجديدة
وتفاهم ال�سلطة وحما�س...
} سعد الله الخليل
على طريقة البازل بتجميع الصورة الكاملة والتي ال تفصل أي جزئية عن المشهد
العام ،فإنّ متابعة التصريحات اإلعالمية المتالحقة الخاصة بالمشهد الفلسطيني
ربما تشي بتطورات مستقبلية ،وترسم التحالفات خطوات جريئة غير مستبعدة
فجرته انتفاضة
وال تخرج عن سلوكيات األطراف المعنية والتي تتعاطى مع ما ّ
الشعب الفلسطيني من مستجدات غيّرت قواعد اللعبة خالل األشهر الماضية.
ال يمكن إبقاء التراشق اإلعالمي األخير بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس ،ورئيس حكومة العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو في إطار المهاترات
الكالمية ،فال انتخابات «إسرائيلية» وال فلسطينية مقبلة ُحكما ً على األب��واب،
وال جديد في وضع السلطة الفلسطينية المهزوز واآليل للسقوط يتطلب تخ ّوفا ً
«إسرائيلياً» وعنادا ً فلسطينيا ً يجعل من الحفاظ عليها نصرا ً يستحق الوقوف
عنده.
أعطى نتنياهو طرف خيط يمكن التوقف عنده لرسم مشهد ما يُرسم تجاه
القضية الفلسطينية من أنقرة إلى الرياض م��رورا ً بتل أبيب ،وليس بعيدا ً عن
توجه رام الله وقطاع غزة ،بدأت بتسريب بنود االتفاق التركي «اإلسرائيلي» وما
تاله من تسريبات بزيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة غزة
من البوابة «اإلسرائيلية» بما يرفع أسهم أردوغان في القطاع بعد إغالق القاهرة
األبواب في وجه السلطان العثماني الجديد ،وبالتالي تكمل حركة حماس االنضواء
في العباءة التركية اإلخوانية.
الالفت في تصريح عباس وقوفه المطلق مع السعودية في ك ّل ما تفعله ألنه
الصواب برأي محمود عباس الذي لم يكمل جملته بالقول إنّ إيران على باطل،
وبالتالي ينض ّم رئيس السلطة الفلسطينية إلى السلطان العثماني بالسير في
الركب السعودي الذي يرى في القضية الفلسطينية شعارات ال أكثر كونه عراب
التسوية مع العدو ومارس التطبيع المفضوح.
المعادلة الفلسطينية المقبلة يبدو أنها على النحو التالي ...تتولى تركيا رعاية
حماس والسعودية السلطة بموافقة ومباركة «إسرائيلية» ،خاصة في ظ ّل ما كشفت
عنه صحيفة «هآرتس» من ارتفاع مستويات التنسيق األمني بين السلطة والعدو
حيث نشرت السلطة الفلسطينية عناصرها بالزيّ األمني في مواقع المواجهات
بين الشبان الفلسطينيين والجيش «اإلسرائيلي» منعا ً لتقدّم الشبان الفلسطينيين
إلى ما تعتبره خطوط تماس .وبناء عليه فإنّ األجهزة األمنية «اإلسرائيلية» تعمل
على بلورة اقتراحات سياسية لتقديم ما تصفه «مبادرات حسن نية» تجاه السلطة
الفلسطينية تؤدّي إلى «خفض مستوى العنف» بحق الفلسطينيين وهو ما يظهر
السلطة كصاحبة إنجاز للشعب الفلسطيني ما يعني أنها ستمنح الشعب امتيازات
من دمه وكأنّ المأزوم هو الشعب الفلسطيني المنتفض ال العدو «اإلسرائيلي» ،وهو
ما يب ّرر استماتة نتنياهو في الدفاع عن السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها لتبقى
كشرطي «إسرائيلي» في وجه الفلسطينيين.
التحالف التركي السعودي بدأت ثماره بالنضوج ،فبعد إعدام الشيخ نمر النمر
الفتعال مواجهة مع إيران ،تأتي المرحلة التالية والتي ستكون تقاربا ً فلسطينيا ً
فلسطينيا ً بين فتح وحماس كخطوة الحقة لتفاهم ع ّرابي الطرفين يسبقها حملة
إعالمية شرسة تستهدف طهران حيال القضية الفلسطينية بأنها المعرقل لتفاهم
األط��راف الفلسطينية ليبدو التفاهم المقبل كناتج للجهود التركية السعودية
بمباركة «إسرائيلية» خفية.
قادمات األيام قد تشهد تقاربا ً بين حركتي فتح وحماس ،وتت ّوج بتفاهمات
وحكومة مشتركة تواكب التحالف السعودي ـ التركي والتركي ـ «اإلسرائيلي».

«توب نيوز»

حملة م�ضايا
وجود مأساة وجوع أكيد في مضايا وأكيد في اليرموك.
ـ وجود صور مدسوسة مأخوذة من بالد أخرى لتنظيم حمالت تشهير ضد
الجيش السوري وحزب الله أكيد.
ـ ال��س��ؤال ل��م��اذا ال ن��رى مشاهد مشابهة ف��ي المناطق التي يحاصرها
المسلحون؟
ـ هل ألنّ المسلحين أش ّد إنسانية وهم يسلخون جلود األحياء ويأكلون
بشي النساء واألطفال في األفران وصلب األحياء على أعمدة
أكبادهم ويقومون
ّ
الكهرباء؟
ـ في ح��االت الحرب يقع الحصار وتكون النتيجة أحد ثالثة ،مفاوضات
لتسوية أو استسالم للخصم ،أو نجاح هجوم معاكس بفك الحصار.
ـ يحدث هذا في القرى التي يحاصرها المسلحون.
ـ المسلحون ال يهاجمون وال يستسلمون وال يفاوضون ألنهم يستأثرون بك ّل
شيء وال يجوعون ويستخدمون الناس لفك الحصار عنهم وليس عن الناس.
ـ حيث الحصار على المسلحين ،يتنعّ مون هم بالطعام والشراب ويبيعون
الناس بأسعار خيالية حاجاتهم األساسية ،ويتمتعون بتركهم يموتون بردا ً
وجوعاً ،ويص ّورونهم ليتاجروا بهم.
ـ كيف يصير كيلو الرز في مضايا بمئة وخمسين ألفا ً إذا لم يكن هناك من يبيع
ويتاجر؟
ـ من هو األش ّد إنسانية؟

التعليق السياسي

*

} رفيق حاج

حين تبلى األمم في أوقات السلم بحالة من البلبلة الفكرية وفوضى
المفاهيم والتعاريف والقيم وتسمح بغزو ثقافي لدولها فتتع ّرض
الشعوب الى ظلمين:
الظلم األول فقدان هويتها وشخصيتها وروحية الجماعة.
والظلم الثاني تحكم ثقافات خارجة عن طبيعتها فتكثر التأويالت
والنزاعات حتى انّ بعضها يتخذ حالة إرهاب فكري وتسلط قد تقوم
به الجهة الحاكمة التي س ّممت الجو العام بتس ّرب الغزو الفكري أو
مندسة بغاية تحقيق مكاسب أو خدمة االحتالل الفكري
تقوم به فئة
ّ
أو محاولة إيجاد بدائل بالعنف الفكري االستبدادي او بحالة العنف
التكفيري لقتل النفس البشرية.
والتعسف باستعمال العنف المادّي
ف��اإلره��اب مصدره التسلّط
ّ
والمعنوي والجسدي ،وينتج نفسه وعنه إره��اب مقابل قد يكون
توحشا ً وقسو ًة إذا كان خارج معايير القيم والمثل والقوانين
أكثر ّ
الطبيعية واإليمانية الدينية وقوانين حقوق اإلنسان المنشورة في
مختلف الديانات والمواثيق واألعراف.
والمؤسف انّ بإسم هذه المواثيق ترتكب أحيانا ً إب��ادات لشعوب
وأوطان ومراجع ومفكرين مميّزين بدون وجه حق.
ولدينا أمثلة كثيرة ال تزال كتب التاريخ والحالة الراهنة زاخرة بها،
واذا أردن��ا التذكير بها لكتب ك ّل واحد من المفكرين والكتاب آالف
الصفحات ولم ولن تنتهي الجداول موضوع أفعال اإلرهاب.
والمؤسف انّ ك ّل جماعة او جهة لها مفهومها في تعريف اإلرهاب
وتفسير ظواهره ومكافحته مما يزيد «الطين بلة» كثرة الضحايا
األبرياء في عدة حاالت من مكافحة اإلرهاب المزعوم لك ّل فئة.
والمؤسف اكثر انّ واضعي أسس العدالة يتغاضون عن الجرائم
األكثر بشاعة واألكثر إرهابا ً ألنّ من يقوم بها هو منظومة الدول
�ص عند تغيّر
العظمى مباشرة او عبر المتعاملين معها ،وب��األخ� ّ
الحالة التحكمية وظهور ثروات علمية أو مالية أو مواد أولية خارج
إط��ار سيطرة هذه الدولة العظمى التي تهدر األم��وال واإلمكانيات
من أجل استمرار تسلّطها ،فنكتفي بهذه المقدّمة ونحاول التعريف
والتفريق بين العنف واإلرهاب والمقاومة المشروعة.
فالمقاومة المشروعة حدّدتها مبادئ القوانين الدولية واألعراف
باستعمال الكفاح المدني والمسلح داخل اإلقليم الخاص بالمقاوم،
اي ارض الوطن المحت ّل من قبل ع��دو خ��ارج��ي ،وه��ذه هي حدود
ّ
المشروعية باستعمال القوة للتحرير المسموح دولياً.
والعنف هو استعمال القوة المفرطة في ك� ّل ال�ح��االت المشروعة
والغير مشروعة ماديا ً وفعليا ً ومعنوياً.

في التعريف باإلرهاب ضمنا ً

إنّ اإلرهاب هو ك ّل استخدام او تهديد باستخدام عنف غير مشروع لخلق
حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة
من األفراد أو حتى المجتمع بأسره وصوال ً إلى هدف معيّن يسعى الفاعل الى
تحقيقه.
إنّ أول وثيقة تض ّمنت تعريفا ً لإلرهاب كانت اتفاقية جنيف لعام ،1937
المتعلقة بالمنع والقمع الدولي لإلرهاب ،فقد جاءت المادة األولى في فقرتها
الثانية لتق ّرر أنّ اإلرهاب يتط ّرق الى األفعال اإلجرامية الموجهة ض ّد الدولة،
والتي تهدف أو تكون مؤدّية بطبيعتها إلى إثارة الرعب لدى شخصيات معينة
من مجموعة أشخاص أو في الوسط العام .وق ّررت المادة الثانية انّ على الدول
األطراف أن تدرج في تشريعاتها الجنائية األفعال التالية كجرائم إرهاب وفق
المادة األولى اذا ارتكبت على إقليمها ووجهت ض ّد دولة طرف أخرى:
أ – االفعال العمدية الموجهة ض ّد حياة ،او السالمة الجسدية ،او صحة ،او
حرية:
 رؤس��اء ال��دول وم��ن له اختصاصات رئيس ال��دول وحلفائهم كأولياءالعهود.
 أزواج االشخاص السابقين. االشخاص المكلفون بوظائف او أعباء عامة اذا ارتكب الفعل بسببالوظائف او األعباء التي يؤدّونها.
ب – الفعل العمدي المتمثل في التخريب او اإلض��رار باألموال العامة او
تخص دولة طرفا ً اخرى او تخضع لها.
المخصصة لالستعمال العام ،والتي
ّ
ج – الفعل العمدي الذي من طبيعته تعريض الحياة اإلنسانية للخطر
بإنشاء وضع خطير وعام.
د – محاولة ارتكاب الجرائم السابقة.
هـ  -تصنيع ،او الحصول على ،او حيازة او تقديم األسلحة والذخائر
والمتفجرات او المواد الضا ّرة بهدف تنفيذ إحدى الجرائم السابقة في ايّ بلد
كان.
إنّ ما أُدرج في المادتين األول��ى والثانية من اتفاقية جنيف لعام 1937
يتض ّمن تعدادا ً ألفعال اإلرهاب ،لكنه لم يأتِ حصرا ً لهذه األفعال وإنما أدرج
بعضا ً من نماذج اإلرهاب الهامة.
ومن جهة اخرى ،حدّدت المادة الثالثة من االتفاقية األفعال اإلرهابية التي
يجب على الدول األطراف النص عليها في تشريعاتها الجنائية:
أ – المساهمة او االتفاق بقصد ارتكاب االعمال اإلرهابية.
ب – التحريض على ارتكاب هذه األعمال في حالة إنتاجها أثراً.
ج – التحريض المباشر العام على ارتكاب األعمال اإلرهابية المنصوص
عليها في الفقرات (أ – وب وج) من المادة الثانية سواء أنتجت أثرا ً ام ال.
د – المشاركة العمدية.
هـ  -ايّ مساعدة تقدّم عمدا ً بقصد ارتكاب ايّ من هذه االعمال ،بمعنى انّ
المساءلة الجنائية تالحق مرتكب الفعل وتمت ّد لتشمل المساهمين فيه باالتفاق

واالشتراك والتحريض والمساعدة.
هذا بالنسبة إلى تعريف اإلرهاب ،اما األعمال اإلرهابية فهي األفعال اإلجرامية
الموجهة ض ّد دولة أخرى ،او سكان دولة ما ،والتي من شأنها إثارة الرعب لدى
شخصيات او مجموعات من االشخاص او لدى الجمهور.
لذلك فإنّ األفعال اإلرهابية هي األفعال الموجهة ض ّد حياة رئيس دولة او
أشخاص يمارسون اختصاصات رئيس دولة او خلفائهم بالوراثة او بالتعيين.
وكذلك األمر بالنسبة لألفعال التي تهدف الى تدمير األموال العامة او إلحاق
الضرر بها ،او التي من شأنها تعريض حياة األشخاص للخطر ،كاختطاف
الطائرات وأخ��ذ الرهائن ،وجميع األعمال التي تتسم بالعنف والوحشية
وتمارس ض ّد شخصيات تتمتع بحماية دولية او حصانة دبلوماسية ،واألعمال
المتعلقة بصنع األسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الضا ّرة او الحصول
عليها وحيازتها بغية تنفيذ اعمال إرهابية.
وتض ّمنت االتفاقية االوروبية لمكافحة اإلرهاب وقمعه التي أق ّرتها لجنة
وزراء مجلس اوروب��ا عام  ،1976الئحة بالجرائم التي تعتبرها إرهابية،
وأوجبت على الدول األطراف عدم إدخالها ضمن الجرائم السياسية او المرتبطة
بجرائم سياسية.
وحدّدت المادة األولى الجرائم التالية:
أ – األفعال المنصوص عليها في اتفاقية اله��اي لعام  1970بشأن قمع
االستيالء غير المشروع على الطائرات ،وفي اتفاقية مونتريال لعام 1971
بشأن قمع األعمال غير المشروعة ض ّد سالمة الطيران المدني.
ب – الجرائم الخطيرة ض ّد االشخاص المحميين دوليا ً بمن فيهم المبعوثون
الدبلوماسيون.
ج – جرائم خطف واحتجاز الرهائن.
د – الجرائم المتض ّمنة استخدام المتفجرات والقذائف واالسلحة اآللية
والشراك والطرود الخداعية.
هـ  -محاولة ارتكاب اي من الجرائم السابقة والمساهمة فيها.
أضافت المادة الثانية انّ لك ّل دولة طرف ان تح ّد من نطاق الجرائم اإلرهابية
لتشمل:
أ – ك � ّل فعل عنف خطير ض � ّد الحياة او السالمة الجسدية او حرية
االشخاص.
ب – ك ّل فعل عنف موجه ض ّد األموال اذا كان يستتبع وجود خطر عام.
ونشير الى انّ وزارة الخارجية االميركية اعتمدت منذ العام  ،1983المادة
 22من القانون األميركي وذلك لغياب تحديد معيّن لإلرهاب حظي لتاريخه
بقبول دولي.
وتنص هذه المادة على ما يلي:
ّ
الفقرة االول��ى :انّ تعريف اإلره��اب يعني عنفا ً يمارس عن سابق إصرار
وتصميم لغايات سياسية ض ّد غير العسكريين الذين يكونون أهدافا ً لجماعات
أو عمالء سريين يسعون عادة الى التأثير في رأي عام.
الفقرة الثانية :انّ تعبير إرهاب دولي يعني إرهابا ً يقحم او يورذط افرادا ً أو
أراضي اكثر من دولة واحدة.
الفقرة الثالثة :انّ تعبير مجموعات إرهابية يعني ايّ مجموعة تمارس
اإلرهاب او لديها مجموعة سرية ذات وزن تمارس إرهابا ً دولياً.
ويعتبر العمل اإلرهابي إرهابا ً دولياً ،عندما تكون األهداف من جانب مرتكبيه
تمس أكثر من دولة ،ويكون ارتكاب هذا العمل قد بدأ في بلد وانتهى في بلد آخر،
ّ
ويكون التخطيط واإلعداد له في بلد والتنفيذ في بلد آخر ،مع اإلشارة الى انّ
الضحايا ينتمون الى دول مختلفة.

«إسرائيل» رمز اإلرهاب

واذا أردن��ا معرفة أساس هذا اإلره��اب المستم ّر والشامل بمعظم أشكاله
وأنواعه فلن نرى غير منظومة تنظيم الدولة اليهودية المحتلة لفلسطين كم َثل
وحيد يجمع ك ّل حاالت اإلرهاب والباقي محاوالت لتقليدها.
وبالنسبة للقانون اللبناني ،فقد ع ّرفت المادة  314من قانون العقوبات
اللبناني اإلرهاب كما يلي:
«يعنى باألعمال اإلرهابية جميع األفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر
وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او
المحرقة والعوامل الوبائية او الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا ً
عاماً».
ويتبيّن من هذا التعريف انّ القانون اللبناني لم يشر ال الى األعمال اإلرهابية
وال الى ضحايا هذه األعمال ،بل اشار الى الحالة الشعورية الناتجة عن «الذعر»
واألدوات المستخدمة في تنفيذها (متفجرات ،مواد ملتهبة ،سامة )...وهذا ما
يجعل التعريف غير ٍ
واف لتحديد مفهوم اإلرهاب.

في دور المحامين
ونقاباتهم واتحاداتهم

رغم انّ تعاريف المصطلحات حول اإلرهاب لم تكن موحدة ال في االتفاقيات
الدولية وال في المنظومات القانونية للدول والمنظمات كمنظمة األمم المتحدة
ومعاهدة منظمة المؤتمر االسالمي وال حتى لدى منظومة التحالفات الدولية
«بريكس – الناتو – الجامعة العربية والمنظمات االقليمية الجغرافية إلخ»...
وال حتى حول االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية واالتفاقية الدولية
لقمع تمويل اإلرهاب الصادرتين عن األمم المتحدة في  16كانون األول .1970
وحيث انه لهذه الجهة يتوجب على المحامين بصفتهم المهنية محاولة
تنوير الرأي العام في بلدانهم عن توسيع دائرة المعارف القانونية وتعميم
ثقافة معرفة القوانين وضمنا ً وأيضا ً عبر نقاباتهم.
كما يتوجب من حيث المبدأ إنشاء لجان اختصاص في النقابات والمتحدات
للقيام بمهمة نشر الوعي الحقوقي القانوني للقوانين عامة وتحديد مفهوم
اإلرهاب تمهيدا ً لمكافحته علميا ً وعملياً.
ومن المهم ان يكون لدى مؤسسات اتحاد المحامين العرب منظومة نشر
ثقافة تطبيق القوانين لجهة مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله.
وحيث انّ أفضل منظومة هي محاولة إنشاء دائرة لتعميم ثقافة العدالة
نصت مواثيق جامعة
ومحاولة إنشاء وإحياء محكمة العدل العربية والتي ّ
الدول العربية منذ عام  1945على إنشاء هذه المحكمة الطيبة الذكر والتذ ّكر.
وكنت قد تقدّمت لجانب مؤتمر المحامين العرب ورق��ة عمل حول التمييز

العنصري وحقوق اإلنسان أوردت األسباب التاريخية لتأخر مفاهيم العدالة
في العالم العربي.
واقترحت إع��ادة إحياء منظومة العدالة عبر اتحاد المحامين العرب في
محاولة تفعيل هذه المحكمة شكالً ومضمونا ً وواقعيا ً في ما بعد.
وحيث انّ الزمن سبقنا في تعميم ثقافة مكافحة اإلرهاب الذي كلّف الدول
العربية والشعوب والمؤسسات واألفراد في العالم العربي مئات األلوف من
الضحايا والشهداء والمفقودين والمهجرين والالجئين ،فإنّ مسألة حماية
الشعوب واألفراد والمؤسسات من الوقوع في براثن اإلرهاب تجاوزه الزمن
الحالي.
فيقتضي أوال ً إيجاد طرق ومنظومات لوقف اإلرهاب ووقف الحروب الداخلية
التي تنظم اإلرهاب إلبادة وتهجير البشر من كيانات أوطانهم ودولهم.
وايضا ً إيجاد طرق وأساليب لحماية ضحايا اإلرهاب والتهجير.
 1ـ الحماية القضائية ،والحماية الصحية ،الحماية المدنية ،الحماية
الثقافية واالنمائية ،التعويض على الضحايا افرادا ً ومؤسسات ودول:
فإذا كانت الغاية من األبحاث المطلوبة من المحامين في اتحاد المحامين
العرب إغناء مكتبة االتحاد بدراسات وآراء واستشارات المحامين األعضاء في
االتحاد فقط فإنه يتوجب على ك ّل محا ٍم ان يبدي رأيه في المسائل المطروحة
ويقدّم من فكره ما يغني مكاتب الدراسات في االتحاد باستشاراته حول المسائل
الفكرية والقانونية المطروحة.
أما اذا كانت الغاية محاولة إيجاد حلول وبدائل تساعد شعوبنا في حياة
أفضل في ظ ّل قوانين عادلة ونافذة تطبّق على ك ّل األف��راد سواسية بالعدل
والقسطاط ،فإنه من األ ْول��ى بحث دور أكثر فعالية للمنظمات واالتحادات
الحقوقية في إنشاء مؤسسات للحماية المدنية.
وأعتقد انّ دور اتحاد المحامين العرب يجب ان تكون له حصانة وحماية
إلنشاء وإبداء الرأي في مؤسسات الحماية لحقوق االنسان والعدالة في بالدنا
من «اإلرهاب» وتداعياته.

الحماية القضائية

من األفضل وجود دوائر اتصال مباشر لمفوضية قصور العدل من المحامين
مع مجالس القضاء في ك ّل كيان سياسي او دولة فيها نقابة للمحامين بقصد
تقديم المعونة القضائية والمساعدة في المحاكم لضحايا اإلرهاب.
تأمين حق الدفاع المشروع أمام المحاكم الدولية والمنظمات اإلقليمية
والدولية للكيانات والشعوب واألفراد المع ّرضين لإلرهاب.
الحماية الصحية والعالجية
ال بأس ان تقوم مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان عبر المحامين في اتخاذ
المحامين العرب بتوجيه الرأي العام والمؤسسات الصحية واألفراد والدول
للتوعية القانونية حول حقوق الحماية الصحية والعالجية الناتجة عن جرائم
اإلرهاب.

الحماية المدنية

يتوجب ان يهت ّم اتحاد المحامين العرب في نشر المعارف بالقوانين
الخاصة بالحماية المدنية للمدنيّين واألفراد والمؤسسات العامة والخاصة
المهتمة بحقوق اإلنسان والمجتمع وبتوفير ثقافة االحترام للمنظمات اإلنمائية
والمدنية ،وندعو الى إنشاء مؤسسات بهذا الخصوص في مختلف األقاليم
العربية.

الحماية الثقافية والتنمية

انّ اخطر ما تع ّرضت له البالد المع ّرضة لإلرهاب هو الغزو الثقافي السابق
لالحتالل اإلرهابي وممارسة اإلرهابيين إزالة المعالم الحضارية والثقافية
ونهب المتاحف واآلثار وإحراق المكاتب والمختبرات العلمية وتدمير اإلرث
الثقافي القومي والعالمي.
ويقتضي تجاه هذه المسألة الخطيرة إع�لان حالة ط��وارئ في مختلف
وباألخص بين المحامين عبر اتحاد المحامين العرب لحماية
الميادين الثقافية
ّ
اإلرث الثقافي والثقافة الوطنية والقومية ومحاولة حفظ هذه الكنوز والسعي
إليجاد حالة تنمية وتعليم بديل أثناء الهدنة في الحروب لكي ال نفقر أجياال ً
ترغب بالتعليم ومكافحة الجهل الذي يفرضه اإلرهاب.

التعويض على الضحايا...
أفرادا ً ومؤسسات ودوال ً

انّ أه ّم ما يمكن التحاد المحامين العرب ان يقوم به هو تعميم ثقافة قانونية
التعويض على الضحية ،وهذه المسألة شبه مفقودة في عالمنا العربي في
الحاالت المدنية وفي التقاضي أحيانا ً امام المحاكم في السلم.
فكيف يكون حق التعويض ممكنا ً في نتائج الحروب على الضحايا؟
الجواب ليس علينا كأصحاب رأي سوى إبداء الرأي الصحيح .ايّ علينا
ان نع ّمم فكرة التعويض على الضحايا ،خاصة أنّ العدوان الغاشم باإلرهاب
يحاسب ولم
يك ّرر أفعاله في استباحة حقوق االفراد والجماعات واألمم ،ألنه لم
َ
يطلب منه عدم تكرار ارتكاب جرائمه اإلرهابية ،وبالتالي لم يطلب من اإلرهاب
الغاشم التعويض على الضحية.
تتعسف في استعمال القوة وأساليب
بل انّ الدول الراعية لإلرهاب والتي
ّ
التعذيب وإهانة النفس البشرية في سجونها «ابو غريب ـ غوانتانامو» هي
المسبّبة لوجود عناصر إرهابية منظمة ،فلو ت ّمت محاسبة عناصر الجيش
األميركي ومطالبة أميركا بالتعويض عن جرائم الحرب ،او التعويض على أفراد
او مؤسسات استبيحت كياناتها لما كان ر ّد الفعل في اإلرهاب المضا ّد المتو ّلد
من رعاة هذا اإلرهاب قد ألحق الخسائر الكبرى في بالدنا.
وعليه فإنّ التهديد بطلب التعويض على الضحايا وإل��زام الدول الراعية
لإلرهاب بدفع تعويضات يمكن ان يوفر للمنظمات اإلنسانية والمحامين
المهت ّمين في مكافحة مفاهيم اإلرهاب واتحاد المحامين العرب الفرصة في
تعميم ثقافة الحماية من اإلرهاب ونتائجه ومعالجتها لخير العالم العربي
واإلنسانية جمعاء.
*محام باالستئناف

لبنان والتح ّول في موازين القوى الإقليمية والدولية...
*

} إبراهيم ياسين

من الواضح أنّ ما يجري في المنطقة ،ال
سيما في سورية من ت��ح� ّوالت في موازين
القوى الميدانية على أثر الحضور الروسي
العسكري النوعي إلى جانب الجيش العربي
السوري وحلفائه في الحرب ض ّد قوى اإلرهاب
قد قطع الطريق على المخططات األميركية
الغربية والتركية  -السعودية في إدامة حرب
االستنزاف ض ّد الدولة الوطنية السورية،
وصوال ً إلى فرض إمالءاتهم السياسية لح ّل
األزم��ة ،والهادفة إلى فرض الوصاية على
سورية وإعادة تشكيل نظام الحكم فيها بما
ينسجم مع االستراتيجية األميركية.
فالحضور الروسي م ّكن الجيش العربي
السوري وحلفائه من االنتقال من الدفاع إلى
ورجح خيار الحسم العسكري ض ّد
الهجوم،
ّ
القوى اإلرهابية من ناحية وأسقط رهانات
ال��غ��رب وتركيا على إق��ام��ة منطقة عازلة
في شمال سورية من ناحية ثانية ،وأدّى
إلى ح��دوث انهيارات في مواقع المسلحين
اإلرهابيين ومعنوياتهم من ناحية ثالثة.
وقد أدّى ذلك إلى مفاقمة م��أزق الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان نتيجة تالشي
أحالمه في سورية وارتكابه حماقة إسقاط
طائرة السوخوي الروسية التي أدّت إلى
دفع روسيا للر ّد بزيادة حضورها العسكري
النوعي ف��ي س��وري��ة ون��ش��ر ص��واري��خ أس
 400التي شلت أية قدرة للطائرات التركية
من االقتراب من األج��واء السورية ،في حين
أصبحت أيّ طائرات أخرى تريد دخول األجواء
السورية تحتاج إلى إذن روسي مسبق ،كما
قامت روسيا باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية
سياسية واقتصادية وعسكرية ض ّد تركيا،

أصابت االقتصاد التركي ال سيما السياحة
والصناعات الغذائية واالستثمارات التركية
ف��ي روس��ي��ا ب��أض��رار جسيمة ،فيما دخلت
روسيا على خط تغذية التناقضات داخل
تركيا عبر استقبالها رئيس حزب الشعوب
الديمقراطي الكردي في تركيا.
هذه التطورات أدّت إلى إضعاف وش ّل الدور
التركي في سورية ،وترافقت أيضا ً مع تنامي
ال��م��أزق السعودي نتيجة غرقه ف��ي حرب
استنزاف كبيرة في اليمن ،وفشله في تحقيق
أهدافه منها ،وكذلك نتيجة الضربة الموجعة
التي وجهها الجيش العربي السوري بتمكنه
من قتل زعيم جيش اإلسالم اإلرهابي زهران
علوش أح��د أدوات السعودية في سورية
إلى جانب العديد من القيادات اإلرهابية في
الغوطة الشرقية ،والتقدّم الكبير الذي حققه
الجيش العربي السوري في محافظة درعا ،ال
سيما استعادته السيطرة على مدينة الشيخ
مسكين االستراتيجية واقترابه من الحدود
األردنية.
وكان من الطبيعي أن تؤدّي هذه التطورات
إلى إصابة القيادتين السعودية والتركية
بحالة من فقدان التوازن والتخبّط عكسهما
هروبهما إل��ى األم����ام ،ب��اإلي��غ��ال أك��ث��ر في
السياسات التي تؤدي إلى تعميق مأزقهما،
وهو ما ظهر جليا ً من خالل الخطوة الحمقاء
التي ارتكبها النظام السعودي في اغتياله
للمعارض السعودي العالمة الشيخ نمر
باقر النمر في سجنه بعد اعتقاله لمدة ثالث
سنوات ،وقبل ذلك في مسارعته إلى إعالن
«التحالف اإلسالمي» للتغطية على فشله في
اليمن ،في حين أقدم أردوغ��ان على اإليغال
أكثر في حربه ض ّد حزب العمال الكردستاني
في جنوب شرق تركيا ،مما يدخل تركيا إلى
مزيد من حالة انعدام الوزن واالستقرار ،الذي

ينعكس سلبا ً على الواقع االقتصادي.
ومن الطبيعي أن يؤدّي ك ّل ذلك إلى تعزيز
الموقف السياسي للحلف الروسي السوري
اإليراني في مواجهة الحلف األميركي الغربي
التركي السعودي ،وهو ما ظهر بوضوح في
مؤتمر فيينا ال��ذي ج��اءت مق ّرراته لترجح
وجهة النظر الروسية السورية اإليرانية
لح ّل األزمة في سورية ،في حين أنّ محاوالت
االنقالب السعودية األميركية على نتائج
مؤتمر فيينا عبر مؤتمر الرياض الذي استهدف
تلميع صورة بعض الجماعات اإلرهابية التي
تم ّولها السعودية وإعطائها صبغة االعتدال
إلشراكها في المفاوضات مع الدولة السورية
استباقا ً لتصنيفها المنتظر باعتبارها جزءا ً ال

يتجزأ من المنظمات اإلرهابية في سورية.
فشلت ك ّل هذه المحاوالت بسبب الموقف
الروسي السوري اإليراني الصلب في رفض
االنقالب على نتائج مؤتمر فيينا ،واضطر وزير
الخارجية األميركي جون كيري إلى التراجع
والسفر إلى موسكو لالتفاق مع المسؤولين
ال���روس ح��ول الصيغة ال��ت��ي ستصدر عن
اجتماع نيويورك ،وهي الصيغة التي صدرت
مؤخرا ً عن مجلس األمن على نحو ينسجم مع
مق ّررات مؤتمر فيينا.
ك� ّل ذل��ك يعكس موازين القوى الجديدة
التي باتت هي ترسم المعادلة السياسية.
وكلما تقدّم الجيش العربي السوري وحلفاؤه
في الميدان واقترابهم من ساعة الحسم مع

الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،كلما كانت ش��روط
الحسم السياسي أكثر انسجاما ً مع المصلحة
الوطنية السورية ،وبالتالي المزيد من الفشل
األميركي في محاوالت التدخل في شؤون
سورية الداخلية.
من الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات على
المشهد اللبناني ،ال سيما أنّ األزمة اللبنانية
تفجرت على إيقاع الصراع اإلقليمي الدولي
ّ
على خلفية سعي واشنطن وحلفائها إلى
محاوالت فرض الهيمنة على المنطقة والقضاء
على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية،
وصوال ً إلى تمكين العدو الصهيوني من إعالن
دولته اليهودية العنصرية ،وتعويم مشروع
الهيمنة األميركي األحادي القطب على العالم،
ومنع روسيا والصين من المشاركة في القرار
ال��دول��ي ،واس��ت��ط��رادا ً تشديد الخناق على
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلخضاعها
لإلمالءات الغربية.
فالفشل األم��ي��رك��ي ف��ي تحقيق ك�� ّل هذه
األهداف والتسليم أوال ً بحقوق إيران النووية
عبر االت��ف��اق ال��ن��ووي وم��ن ث � ّم التك ّيف مع
الحضور ال��روس��ي العسكري ف��ي سورية،
والتسليم بالمعادلة التي فرضها الروسي في
الحرب ض ّد قوى اإلرهاب ،كان من الطبيعي
أن يؤدّي إلى توجيه ضربة قوية لك ّل رهانات
ق��وى  14آذار على تغيير م��وازي��ن القوى
اإلقليمية والدولية لإلستقواء بها إلعادة إنتاج
هيمنتهم على السلطة في لبنان ،واستئناف
هجومهم ض ّد المقاومة والقوى الوطنية.
ولذلك فإنّ أيّ ح ّل لألزمة في لبنان سيكون
بالتأكيد نتاج هذه المعادالت الجديدة في
تصب في مصلحة قوى
موازين القوى التي
ّ
المقاومة وحلفائها على الساحة اللبنانية.

*ناشط سياسي

